INFORMATION MEMORANDUM ON PERSONAL DATA PROTECTION
Dear Users,
the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
comes into effect on May 25, 2018. GDPR (from the English term General Data Protection Regulation)
is the English abbreviation of this General Regulation which is used in expert publications and
discussions. This General Regulation is the basic cornerstone in the new European legislative
framework of personal data protection. It creates an updated legal framework of personal data
th
protection in the European area which will from the 25 of May 2018 set the rules for processing of
personal data including rights of data subjects (i.e. natural persons).
In basic points the General Regulation is not a revolution since it creates continuity with the Directive
95/46/EC which shall be repealed by this General Regulation. From the year 2000 the Act No.
101/2000 Coll., on personal data protection, which is based on the mentioned Directive, regulates
processing of personal data. Each organization should therefore process personal data according to
this act.
In the Czech Republic the General Regulation substitutes the Act. No. 101/2000 Coll., on personal
data protection. Besides, the whole legal framework will be created by an adaptation act laying down
small (allowed) derogations or special adjustments to the General Regulation. The complete legal
framework of personal data protection will consist of the General Regulation and the adaptation act.
The draft of the adaptation act is in the legislative process.
Regarding the abovementioned facts, we would like to inform you about our obligations and your rights
in connection with taking part in competitions and processing of personal data. The purpose is to
provide you information concerning mainly which data we collect, how we handle with them, from
which sources we receive them, for which purposes we use them, where you can obtain information
on your personal data which we process, and which your individual rights in the area of personal data
protection are.
1. General information and principles of personal data processing according to the General
Regulation
GDPR applies to each processing of personal data of natural persons on the territory of EU/EEA
regardless on form, purpose, goal, legal title, means of processing (automatic/electronic or manual) or
position of the person who is responsible for processing of personal data. A subject, who process
personal data, will be obliged to comply with obligations set up by the General Regulation. Such
subject is called as controller of personal data. In our case, the controller is our company, i.e. the
company:
Inspireli s.r.o. with its registered seat at Láb 455, PSČ 967, Slovak Republic, ID Number
46 23 81 58, registered in the Commercial Register of the Circuit court in Bratislava I, Section
Sro, Insert no. 73950/B.
The General Regulation is applied also to a processor, i.e. a subject, who processes personal
data on behalf of the controller, i.e. our company. The processor is neither an individual employee
of the controller (e.g. an accountant or a human resources officer nor an internal department of the
controller). The difference between the controller and the processor is that the processor is entitled
within the activity for the controller to provide only processing operations to which the controller, i.e.
our company, authorizes him/her/it or which arising from his/her/its activity to which our company
authorizes the processor.

Personal data means any information relating to the specific natural person (data subject) such as
identification and contact information (e.g. name, surname, date of birth, address, birth number, ID
number/Tax ID number, phone number, e-mail), location data, describing data concerning
physiological data (e.g. height, weight, shoe size), information from phots and camera records, sociodemographic data (age, gender, marital status, education, employment, revenues and expenses,
number of children) or data concerning behaviour or preferences.
Rights arising from the General Regulation belong to a natural person who is called the data
subject. Each natural person whose data are processed is a data subject. Legal person is not a data
subject. Data concerning only legal persons are not considered as personal data. Anyway, e.g. e-mail
of an employee of the legal person is considered as personal data.
Processing means any disposal of personal data, or more accurately any operation or set of
operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by
automated means (i.e. using computer technology), such as collection, recording, organisation,
structuring, storage, adaptation or alteration, search, inspection, use, disclosure by transmission,
dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or
destruction.
Our company has many statutory obligations concerning processing of personal data which we shall
fulfil, mainly with regards to fulfilment contractual and statutory obligations as a competition owner. In
this respect we cannot put you in the competition, more precisely in user Portal without providing your
personal data. We process users’ personal data beyond statutory obligations, e.g. for customer care
purposes or for approaching with a targeted offer of possible services or other relating custom-made
offers etc. We need your approval for these purposes. If you do not grant us your consent, our
services could be limited or otherwise modified depending on the extent of the data we will be
authorized to process.
Since our activity is connected with common processing of personal data necessary for the
implementation of the competition, the General Regulation does not bring for our company differences
with respect to the current Act No. 101/2000 Coll., on personal data protection because we do not
carry out extensive or high-risk processing of personal data. Therefore, it is our duty, in particular, to
comply with the principles of processing of personal data. In particular, it is necessary to monitor the
legitimate purpose for which personal data has been gathered (e.g. participation in the competition,
performance of winnings, etc.) and to adequately secure the personal data. Unless explicitly stated
otherwise, all of the information contained herein also applies to the processing of personal data of
prospective customers, i.e. persons with whom we are in contact but have not established a
contractual relationship yet, as well as former clients.
As part of processing your personal data we particularly abide by the following principles:
Principle of lawfulness, fairness and transparency = we always process personal data lawfully,
fairly and in a transparent manner, i.e. on the basis of legal stated reasons. Legal reasons are
prerequisite for legal processing of personal data. If there is no legal reason for processing of personal
data, it is irrelevant if we fulfil other obligations since in such case we process these personal data
illegally and we shall destroy personal data. Legal reasons are e.g.:
the necessity of complying with the statutory obligation applying to our company in connection
with the implementation of the competition,
the necessity for the performance of the competition to which you are a participant,

-

the necessity for reasons of the legitimate interests of our company,
the processing based on the consent of the data subject.

The principle of transparency is related to the fulfillment of the information obligations towards you as
the affected subjects, which we fulfill e.g. by the issuance of this information memorandum.
Principle of purpose limitation = we shall collect personal data for specified, explicit and legitimate
purposes and we cannot further process them in a manner that is incompatible with those purposes.
Principle of data minimization = our obligation to process personal data in the minimum extent,
number of operations and records which are strictly necessary and necessary to meet the above
mentioned processing purpose.0
Principle of accuracy = our obligation to process only accurate, correct and up to date data. It means
that at regular intervals the user should control his/her provided personal data in the customer
account. We will update personal data in our database as well. We will ask our users to confirm the
correctness of their personal data or to correct them.
Principle of storage limitation = our obligation to keep personal data no longer than is necessary for
the purposes for which the personal data are processed.
Principle of integrity and confidentiality = our obligation to ensure appropriate security of the
personal data processing by using appropriate technical or organisational measures
We always process your personal data for a clearly and comprehensibly defined purpose, using
defined means, in a defined manner, and only for a time necessary with regard to the purpose. We
only process precise personal data of users in a manner ensuring highest possible security of the data
and preventing any unauthorized or accidental access to users’ personal data, their modification,
destruction or loss, unauthorized transfers, other unauthorized processing or other abuse. We adhere
to adequate technical and organizational measures to ensure a level of security matching all possible
risks; all persons who come into contact with users’ personal data are obliged to follow the obligation
of confidentiality of the information acquired in connection with the processing of such data.
2. Information about the processing of personal data
Obtaining of personal data
We obtain the personal data mainly from our users e.g. through registration for competition, or
indirectly e.g. disclosing information about services or offers through company websites, etc., from
public available sources (public registers); from the third party authorized to handle with personal data
and hand them over to our company; from prospective interested persons in our services within
marketing actions and campaigns or from our own activity.
Purpose of processing
By virtue of law, we are entitled to process your personal data without the consent of the user for the
following purposes:
fulfilment of our statutory obligations = it particularly concerns prevention of frauds that the users
or our company may be exposed to; compliance with statutory disclosures to public authorities;
compliance with obligations related to enforcement of judgment;
Conclusion or performance of a contract with users,
Protection of rights and interests protected by law= it particularly concerns protection of rights and
protected interests of our company, e.g. collecting debts, realizing collateral, or otherwise
claiming debts, negotiations with prospective assignees of transfer of receivables towards users
or with parties interested in another form of receivable transfer or passage, including the related
realization, and other related negotiations with third parties, resolution of any and all disputes,
particularly for the purpose of court or other disputes.

In other cases, the voluntary users’ consent is necessary to process personal data provided by them
or acquired otherwise. Not granting your consent may be a reason preventing our company to allow
you to take part in the competition.
Based on your consent, our company processes your personal data for the following purposes:
customer care = these are activities that do not stand for performance of a contract or another
legal framework of personal data processing, and include e.g. market researches, marketing
purposes of our company, monitoring of users’ behaviour, etc.;
offering of services = this includes distribution of information, offering of products, cooperation
and services of our company; if implied by the law, you will be informed in this regard about your
right to express your disagreement with any further offering of services.
Consent means any freely given, specific, informed and unambiguous expression of will by which the
user, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal
data relating to him or her. The user is not obliged to grant consent to the processing of his or her
personal data.
Processed personal data
We process users´ personal data to an extent as necessary to meet the above purposes. We
particularly process contact and identification data of users, such as name, surname, date of birth,
permanent address, name of the university, country of the university, contact address, phone
numbers, email and fax addresses or other contact details.
Processing methods
The method how our company processes users’ personal data includes manual and automated
processing, in our company’s information systems. Evaluation of users’ personal data is one of the
personal data processing methods used by our company; this process also results in creation of
derived information about the users. This is particularly done for the purpose of compliance with our
statutory obligations and for the purpose of protecting the rights and protected interests of our
company. Users personal data are made available particularly to our company’s employees in
connection with performance of their professional duties requiring work with personal data of users,
however only to an extent necessary in the particular case and in compliance with all security
measures.
In addition, personal data are disclosed to third parties participating in the processing of personal data
of our company’s users, or, such personal data may be made available to them on other grounds
according to the law. Before any disclosure of personal data to a third party, we always enter into a
written agreement with the third party to stipulate the processing of personal data in a way to contain
the same warranties in respect of personal data processing as adhered to by our Company in line
with its statutory obligations.
Users’ personal data are processed only in the territory of the Czech Republic and the Slovak
Republic.
Term of personal data processing
We process users’ personal data only for a time necessary with regard to the purpose of processing.
By This time means particularly the term of the legal relationship with the user and with respect to our
statutory obligations the term of three years. Once we detect that the data are no longer required for
any of the purposes, for which they have been processed, we destroy the data.

3. Rights of data subjects
The General regulation contains many rights of data subjects, i.e. particularly our current or former
users. Among these rights, which are mostly based on request, belongs:
Right to withdraw the consent
Your consent is revocable. If you withdraw your consent, we are obliged to stop processing your
personal data for purposes defined in the consent. If the consent was the only legal reason for
processing, the destroying of your personal data will be usually done.
The consent is given for certain purposes and its withdrawal is not always connected with the
obligation to destroy personal data but only to stop processing personal data for certain purpose for
which the consent was given. Similarly, withdrawal of the consent in situation there is another legal
reason for processing personal data (i.e. consent unnecessary for processing) does not mean that we
shall destroy personal data or to discontinue processing them.
Right of access to personal data
The access to personal data means the right to obtain from the controller, i.e. our company,
information or confirmation as to whether or not personal data concerning you are being processed,
and, where that is the case, access to the personal data and the following information:
the purposes of the processing,
the categories of personal data concerned,
the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed,
the envisaged period for which the personal data will be stored,
the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or
restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such
processing
the right to lodge a complaint with a supervisory authority
where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to
their source,
the existence of automated decision-making, including profiling.
If the natural person asks us for an information concerning processing his or her personal data, we will
provide all information about all processed data without undue delay. The controller shall provide a
copy of the personal data undergoing processing. For any further copies requested by the data
subject, the controller may charge a reasonable fee based on administrative costs.
Unless we process any personal data about the natural person, we will provide information that the
applicant's personal data are not subject to the processing of personal data by the controller.
Right to rectification
If you find out or think that our company or a third party participating in the processing of data
processes your personal data in conflict with the law, in particular if your personal data are inaccurate,
you may request explanation or request remedy of the defective state; in particular, you may request
correction or amendment of the personal data.
Right to erasure
Right to erasure means the controller’s obligation to erase personal data concerning the applicant if at
least one of the following conditions is fulfilled:
the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were
collected or otherwise processed,

-

-

the data subject withdraws consent on which the processing is based, and where there is no
other legal ground for the processing,
the data subject objects to the processing pursuant and there are no overriding legitimate
grounds for the processing
the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the General Regulation and
there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the
processing pursuant to Article 21(2) of the General Regulation
personal data have been unlawfully processed,
the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation,
the personal data have been collected in relation to the offer of information company services
referred to in Article 8(1) of the General regulation.

Right to data portability
Right to data portability is a new right of data subject to receive the personal data concerning him or
her, which he or she has provided to a controller, in a structured, commonly used and machinereadable format and have the right to transmit those data to another controller without hindrance from
the controller to which the personal data have been provided, where the processing is based on
consent or on a contract and the processing is carried out by automated means (cumulative
conditions).
In exercising his or her right to data portability, the data subject shall have the right to have the
personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible.
This right shall not apply to processing necessary for the performance of a task carried out in the
public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.
Right to object
The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular situation, at
any time to processing of personal data processing on the basis of legal reasons:
processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the
exercise of official authority vested in the controller
processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or
by a third party.
The data subject shall have also the right to object at any time to processing of personal data
concerning him or her for direct marketing which includes profiling to the extent that it is related to such
direct marketing.
Where the data subject objects to processing for direct marketing purposes, the personal data shall no
longer be processed for such purposes.
Basically, Information shall be provided free of charge. Where requests are manifestly unfounded or
excessive, in particular because of their repetitive character, the controller may either charge a
reasonable fee or refuse to act on the request.
4. Obligations of our company as a controller
We are responsible for fulfilment of obligations set by the General Regulation. Among these belongs in
particular the adherence to the processing principles. Among the other obligations belong in particular:
Obligation to demonstrate compliance with processing
Our company is obliged to demonstrate compliance with processing of users’ personal data in
accordance with the abovementioned legislative framework. To fulfil this responsibility, we shall,
among others, maintain records of processing activities keeping about every user. To a certain extent,
records of processing activities are a substitution for the notification obligation which was cancelled by

the General Regulation. The controller and the processor are obliged to maintain records with certain
information unless there is an exception for them from the obligation to maintain records of processing
activity. These records will subsequently enable the controller to demonstrate the compliance of the
processing with the General Regulation. These are general records. These are not records concerning
everyday activity with personal data but actually but as it was mentioned these are only general
processing records that the controller or processor performs. Our company's internal data protection
rules serve to fulfill these obligations, as well.
Notification of security incidents
The General Regulation puts emphasis on the systematic protection and security of personal data. It
introduces new obligation to notify security incidents to supervisory authority, i.e. The Office for
Personal Data Protection, and in case there is a threatening risk for rights and freedoms of affected
data subjects to notify such incidents immediately to these data subjects, i.e. primarily users.
The General Regulation defines security incidents broadly as cases of personal data security breach
(i.e. a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised
disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed). It contains not
only direct outside or inside attacks on processed data (whether intentional such as disclosure
information or negligence, such as erasure in the IT system) but also many minor and less noticeable
situation when the controller or his processor loses control over processed data – e.g. loss of
unsecured mobile phone with contacts on users or laptop with materials.
In the case of a personal data security breach, we shall without undue delay and, where feasible, not
later than 72 hours after having become aware of it, notify the personal data breach to the Office for
Personal Data Protection. We shall notify only risk incidents for the rights and freedoms of natural
persons not trivial problems which are not dangerous.
When the personal data breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of data
subjects, we shall communicate the incident to the data subject. We shall not do that, if we
implemented preliminary measures in particular those that render the personal data unintelligible to
any person who is not authorised to access it (e.g. encryption or loss of pseudo-anonymized data
without link to a data subject) or we took subsequent measures which ensure that the high risk is no
longer likely to materialise.
5. Information Memorandum
This Information Memorandum is valid and effective as of 15 May 2018. The current version of the
Information Memorandum is published on our company’s website.

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážení uživatelé,
dne 25.5.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či
hovoru, je GDPR (z anglického názvu General Data Protection Regulation). Toto obecné nařízení je
základním stavebním kamenem v novém evropském legislativním rámci ochrany osobních údajů.
Představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude od
25.5.2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (tj.
fyzických osob).
V základních bodech obecné nařízení není revolucí, jelikož jde o kontinuitu se Směrnicí 95/46/ES,
která bude zrušena. Od roku 2000 totiž upravuje zpracování osobních údajů v České republice zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který vychází ze zmíněné směrnice. Každá organizace by
již tedy měla zpracovávat osobní údaje podle tohoto zákona.
V českém právním prostředí obecné nařízení nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Celý právní rámec bude dotvářet ještě adaptační zákon, který bude obsahovat i drobné
(povolené) odchylky či zvláštní úpravy k obecnému nařízení. Kompletní právní rámec ochrany
osobních údajů tak bude tvořen obecným nařízením a adaptačním zákonem. Návrh adaptačního
zákona je v legislativním procesu.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti si Vás dovolujeme informovat o našich povinnostech a
Vašich právech v souvislosti s účastí v soutěžích a zpracováním osobních údajů. Smyslem je
poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme,
z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, kde můžete získat informace o Vašich
osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních
údajů.
1. Obecné informace a zásady zpracování osobních údajů dle obecného nařízení
Do působnosti GDPR spadá veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob na území EU/EHP, a
to bez ohledu na formu účel, cíl, právní titul, formu zpracování (automatizované/elektronické i
manuální) anebo postavení osoby, která za zpracování osobních údajů odpovídá. Obecným nařízením
se bude především, pokud jde o povinnosti, řídit subjekt, který provádí zpracování osobních údajů.
Takový subjekt je nazýván správcem osobních údajů a je jím naše společnost, tj. společnost:
INSPIRELI s.r.o., se sídlem Láb 455, PSČ: 900 67, Slovenská republika, IČ 46238158, zapsaná v
obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka číslo: 73950/B
Obecným nařízením se řídí i zpracovatel, což je subjekt, který pro správce, tj. naši společnost,
osobní údaje zpracovává. Zpracovatelem není jednotlivý zaměstnanec správce (např. účetní či
personalista a ani jeho vnitřní útvar). Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro
správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce, tj. naše společnost,
pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel naší společností pověřen.
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká konkrétní fyzické osoby (subjektu
údajů), ať už jde o identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa
pobytu, rodné číslo, IČO/DIČ, telefonní číslo, e-mail), údaje o poloze, popisné údaje vypovídající o
fyziologii člověka (např. výška, váha, velikost boty), informace z fotografií a kamerových záznamů,
sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje, počet
dětí) nebo údaje o jeho chování a preferencích.
Pokud jde o práva vyplývající z obecného nařízení, ta vyplývají fyzické osobě, která je
nazývána subjekt údajů. Subjektem údajů je tedy každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou

zpracovávány. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se výlučně k právnické osobě tak
nejsou osobními údaji. Osobním údajem však již je např. e-mailová adresa zaměstnance právnické
osoby.
Zpracováním se rozumí jakékoli nakládání s osobními údaji, resp. jakákoli operace nebo soubor
operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci
automatizovaných postupů (tj. prostřednictvím výpočetní techniky), jako je shromáždění,
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání,
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Naše společnost má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů, které
musíme dodržovat, zejména s ohledem na plnění smluvních a zákonných povinností jako zadavatele
soutěže. V tomto ohledu bychom Vás bez poskytnutí Vašich osobních údajů nemohli do soutěže, resp.
uživatelského Portálu, zařadit. Osobní údaje uživatelů zpracováváme též nad rámec zákonných
povinností, a to např. pro účely péče o uživatele, či jeho oslovování s cílenou nabídkou případných
služeb či dalších souvisejících nabídek na zakázky apod. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas.
Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované služby omezeny či
jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat.
Jelikož při naší činnosti dochází k běžné práci s osobními údaji nezbytnými k realizaci soutěže, lze
konstatovat, že obecné nařízení nepřináší pro naši společnost rozdíly oproti současnému zákonu č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jelikož neprovádíme rozsáhlé či rizikové zpracování
osobních údajů. Proto je naší povinností zejména dodržovat zásady zpracování osobních údajů. Nutné
je především sledovat legitimní účel, pro který byly osobní údaje shromážděny (např. účast v soutěži,
plnění výhry apod.) a osobní údaje adekvátně zabezpečit.
Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních
údajů našich potenciálních uživatelů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale
jsme s nimi již v kontaktu, či uživatelů bývalých.
Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme zejména následující zásady:
Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti = osobní údaje zpracováváme vždy korektně,
zákonným a transparentním způsobem tzn. na základě právem stanovených důvodů. Právní důvody
jsou nezbytným předpokladem, aby vůbec mohlo být hovořeno o legálním zpracování, jelikož pokud
by nebyl řádný právní důvod ke zpracování osobních údajů, bylo by dále nerozhodné, zdali plníme
ostatní povinnosti, jelikož bychom osobní údaje zpracovávali nezákonně a museli bychom osobní
údaje zlikvidovat. Právními důvody jsou např:
nezbytnost dodržení zákonné povinnosti, která se na naši společnost v souvislosti s realizací
soutěže vztahuje,
nezbytnost pro plnění soutěže, jejímž účastníkem jste Vy jako subjekt,
nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti,
zpracování založené na souhlasu subjektu údajů.
Se zásadou transparentnosti souvisí plnění informačních povinností vůči Vám jako dotčeným
subjektům, kterou plníme např. vydáním tohoto informačního memoranda.
Zásada účelového omezení = osobní údaje musíme shromažďovat pro určité, výslovně vyjádřené a
legitimní účely a nesmíme je dále zpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
Zásada minimalizace údajů = naše povinnost zpracovávat osobní údaje pouze v minimálním
rozsahu, počtu operací a množství evidencí, které jsou nezbytně nutné a potřebné pro splnění
příslušného výše uvedeného účelu zpracování.
Zásada přesnosti = naše povinnost zpracovávat pouze přesná, správná a aktuální data. Znamená to,
že v pravidelných časových intervalech by měl uživatel překontrolovat jím poskytnuté osobní údaje

v uživatelském účtu. Také budeme osobní data v naší databázi aktualizovat, což budeme činit formou
dotazu uživatelům, aby případně potvrdili správnost svých údajů, případně je opravili.
Zásada omezeného uložení = naše povinnost uchovávat osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou
k naplnění účelu zpracování.
Zásada integrity a důvěrnosti = naše povinnost zajistit technicky a organizačně bezpečné
zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje tedy vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými
prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich
zpracování. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje uživatelů, a to způsobem, který zajišťuje
nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k osobním údajům uživatelů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Dodržujeme
odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající
všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji uživatelů, mají
povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.
2. Informace o zpracování osobních údajů
Získávání osobních údajů
Osobní údaje uživatelů získáváme zejména od samotných uživatelů, a např. při registraci do soutěže,
anebo nepřímo, např. v rámci zpřístupňování informací o službách nebo nabídkách např.
prostřednictvím webových stránek společnosti apod.; z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky);
od třetích osob oprávněných s osobními údaji uživatelů nakládat a předat je naší společnosti; od
potenciálních zájemců o služby v rámci marketingových akcí a kampaní nebo z vlastní činnosti.
Účely zpracovávání
Osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez souhlasu uživatelů pro následující účely:
dodržení našich právních povinností = jedná se zejména o prevence podvodného jednání,
kterému
mohou
být
uživatelé
či
naše
společnost
vystaveni;
plnění
oznamovacích
povinností
vůči
orgánům
veřejné
moci;
plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí;
uzavření nebo plnění smlouvy s uživateli,
ochrana práv a právem chráněných zájmů = jedná se zejména o ochranu práv a právem
chráněných zájmů naší společnosti, např. vymáhání pohledávek, realizace zajištění nebo jiného
uplatnění
pohledávek,
jednání se zájemci o postoupení pohledávky naší společnosti za uživatelem nebo o jiné formě
převodu či přechodu pohledávky, včetně související realizace, a další navazující jednání se
třetími osobami, řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných
sporů.
V jiných případech je třeba dobrovolný souhlas uživatele s tím, abychom zpracovávali jím poskytnuté,
nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud uživatel souhlas neposkytne, může to být důvodem, že naše
společnost
nebude
schopna
uživatele
do
soutěže
zařadit.
Na základě souhlasu uživatele zpracovává naše společnost osobní údaje pro následující účely:
péče o uživatele = jedná se o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec
zpracování osobních údajů a které zahrnují např. výzkumy trhu, marketingové účely společnosti,
monitoring chování uživatelů apod.;
nabízení služeb = jedná se o šíření informací, nabízení produktů, spolupráce a služeb naší
společnosti; pokud to vyplývá ze zákona, budete v té souvislosti upozorněni na právo vyjádřit
nesouhlas s dalším nabízením služeb.

Souhlasem se rozumí svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým dává
uživatel prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
Souhlas se zpracováním svých osobních údajů není uživatel povinen udělit.
Zpracovávané osobní údaje
Naše společnost zpracovává osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro naplnění výše
uvedených účelů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje uživatelů, kterými jsou
především jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, název domovské univerzity nebo
vysoké školy, krajina domovské univerzity nebo vysoké školy, kontaktní adresy, telefonní čísla, emailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.
Způsob zpracování
Způsob, kterým naše společnost zpracovává osobní údaje uživatelů, zahrnuje manuální i
automatizované zpracování v informačních systémech naší společnosti. Jedním ze způsobů
zpracování osobních údajů je též vyhodnocování osobních údajů o uživatelích; při tom dochází též
k vytváření odvozených údajů o uživatelích. To provádíme zejména pro účely dodržení našich
právních povinností a pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti. Osobní
údaje uživatelů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním
jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji uživatelů, pouze však
v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
Dále jsou osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů
uživatelů naší společnosti, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu
v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou
uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala
stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi
dodržuje sama naše společnost.
Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány pouze na území České a Slovenské republiky.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich
zpracování. Touto dobou bude především doba trvání právního vztahu s uživatelem a dále s ohledem
na zákonné povinnosti naší společnosti doba tří let. Pokud zjistíme, že osobní údaje již nejsou
potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.
3. Práva subjektů údajů
Obecné nařízení obsahuje řadu práv subjektů údajů, tj. zejména našich současných či bývalých
uživatelů. Mezi tato práva, která jsou mnohdy založena na žádosti, patří:
Právo na odvolání souhlasu
Váš souhlas je odvolatelný. V případě odvolání souhlasu jsme povinni přestat zpracovávat osobní
údaje pro účely definované v souhlasu. Pokud souhlas byl jediným právním důvodem zpracování,
bude zpravidla následovat i likvidace osobních údajů.
Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu tedy nemusí nutně vždy představovat
povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pouze povinnost přestat osobní údaje
zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. Stejně tak i v případě, kdy použijeme
souhlas pro případy, kdy svědčí zpracování i jiný právní důvod zpracování osobních údajů,
neznamená odvolání souhlasu (tedy úkonu, který nebyl nezbytný pro zpracování) povinnost osobní
údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat.

Právo na přístup k osobním údajům
Přístupem k osobním údajům se rozumí právo získat od správce, tj. naší společnosti, informaci či
potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, pak máte
právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:
účely zpracování,
kategorie dotčených osobních údajů,
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu
údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
právo podat stížnost u dozorového úřadu
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Pokud nás tedy požádá fyzická osoba o informaci týkající se zpracování jejich osobních údajů,
poskytneme jí bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje zpracováváme. Správce
poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může
správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
Pokud o fyzické osobě žádné údaje nezpracováváme, poskytuje se informace, že osobní údaje
tazatele
nejsou
předmětem
zpracování
osobních
údajů
ze
strany
správce.
Právo na opravu nebo doplnění
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování
údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li
Vaše osobní údaje nepřesné, můžete požadovat vysvětlení nebo požadovat, aby byl tento závadný
stav odstraněn, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů.
Právo na výmaz
Právo na výmaz představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o žadateli zpracovává,
pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody
pro zpracování,
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení a neexistují
žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti
zpracování podle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení
- osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle
článku 8 odst. 1 obecného nařízení.
Právo na přenositelnost
Právo na přenositelnost představuje nové právo subjektu údajů získat osobní údaje, které se ho týkají,
jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat
tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo
na smlouvě a zpracování se provádí elektronicky (kumulativní podmínky).
Při výkonu svého práva na přenositelnost má žadatel - subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje
byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je správce pověřen,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i
profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti
zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Zásadně platí, že informace se poskytují bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně
nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme buď uložit přiměřený poplatek,
nebo odmítnout žádosti vyhovět.
4. Povinnosti naší společnosti jako správce
Odpovídáme za dodržování povinností kladených obecným nařízením. Mezi ty patří především
dodržování zásad zpracování. Mezi další povinnosti paří zejména:
Povinnost doložit soulad zpracování
Naše společnost je povinna doložit soulad zpracování osobních údajů uživatelů v souladu s výše
uvedeným legislativním rámcem. Ke splnění stanovené odpovědnosti slouží mimo jiné záznamy o
činnostech zpracování, které vedeme ke každému uživateli. Záznamy o činnostech zpracování
představují do jisté míry náhradu za oznamovací povinnost, která byla obecným nařízením zrušena.
Správce a zpracovatel, pokud se na ně nevztahuje výjimka z povinnosti vést záznamy o činnostech
zpracování, jsou povinni vést záznamy s určitými informacemi. Tyto záznamy následně umožní
správci prokázat soulad zpracování s obecným nařízením. Jde o obecné záznamy. Nejde o záznamy
každodenní činnosti s osobními údaji, ale skutečně o obecné záznamy zpracování, které správce
nebo zpracovatel provádějí. Dále slouží k plnění těchto povinností i vnitřní předpisy naší společnosti
v oblasti ochrany osobních údajů.
Hlášení bezpečnostních incidentů
Obecné nařízení klade velký důraz na systematickou ochranu a zabezpečení osobních údajů. Zavádí
novou povinnost ohlašovat bezpečnostní incidenty dozorovému úřadu, tj. Úřadu na ochranu osobních
údajů, a v případě, že hrozí rizika pro práva a svobody dotčených subjektů údajů, také tyto incidenty
neprodleně oznamovat těmto subjektům údajů, tj. především uživatelům.
Obecné nařízení definuje bezpečnostní incidenty velice široce jako případy porušení zabezpečení
osobních údajů (tj. porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení,
ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak
zpracovávaných osobních údajů). Spadají sem nejenom přímé útoky na zpracovávaná data zvenčí
anebo zevnitř (ať již úmyslné, jako je „vynesení“ informací, anebo nedbalostní, jako je např. smazání v
IT systému), ale i celá řada drobnějších a méně nápadných situací, kdy ztratí správce údajů nebo jeho
zpracovatel kontrolu nad daty, která spravuje - např. i ztráta nezabezpečeného mobilního telefonu s
kontakty na uživatele anebo notebooku s materiálem.
Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, musíme toto porušení bez zbytečného odkladu
a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvíme, ohlásit dozorovému Úřadu pro

ochranu osobních údajů. Oznamují se jen rizikové incidenty pro práva a svobody fyzických osob, nikoli
bagatelní záležitosti, které jsou nerizikové.
V případě, že porušení zabezpečení představuje vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů,
vzniká nám povinnost zpravit o této události subjekt údajů. Nemusíme tak činit, pokud jsme použili
předběžná opatření, která činí osobní údaje nečitelnými pro všechny neoprávněné osoby (např.
šifrování nebo unikly pseudonymizované údaje bez vazby na subjekt údajů) či jsme použili následná
opatření, která zajistí, že vysoké riziko se již pravděpodobně neprojeví.
5. Informační memorandum
Toto Informační memorandum je platné a účinné ke dni 15.05.2018. Aktuální znění Informačního
memoranda je uveřejněno na webových stránkách naší společnosti.

